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Na úvod ...
Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje
informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách,
ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry (IEA, NEA a ITF)
v období od 1. apríla do 31. júla 2020.
Objednanie publikácií je možné prostredníctvom webových
stránok OECD, IEA, NEA a ITF*. Zamestnanci ústredných
orgánov
štátnej
správy
a ich
pridružených
inštitúcií
s prístupom do interného komunikačného systému OECD
(O.N.E.) majú možnosť priamo sťahovať elektronický formát
všetkých publikácií.

+

Knižná podoba publikácií je dostupná v depozitnej knižnici
OECD na Slovensku so sídlom v Centre vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (Lamačská cesta 8/a,
Bratislava, www.cvtisr.sk).
Pre viac informácií alebo spätnú väzbu kontaktujte Stálu
misiu SR pri OECD na oecd.paris@mzv.sk.
* viď linky do publikačných sekcií OECD a jednotlivých agentúr pod logami nižšie

http://www.oecdbookshop.org/

http://www.iea.org/publications/

http://www.oecd-nea.org/pub/

http://www.internationaltransportforum.org/pub/
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Vláda v skratke: Západný Balkán
Government at a Glance: Western Balkans
Publikácia predstavuje informácie o verejnej správe v regióne
západného Balkánu - týka sa Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova*,
Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska a porovnáva ich s
krajinami OECD a OECD-EÚ. Toto prvé regionálne vydanie obsahuje 40
ukazovateľov v oblasti verejných financií, zamestnanosti vo verejnej
sfére, centra vlády, rozpočtu, riadenia ľudských zdrojov, verejného
obstarávania, digitálneho riadenia, hlavných výsledkov vlády a
poskytovania služieb občanom. Ukazovatele riadenia poskytujú dôležité
referenčné hodnoty pre systémy verejnej správy, postupy a výkonnosť.
Ukazovatele sú prezentované v užívateľsky príjemnom formáte
pomocou tabuliek, so stručnou opisnou analýzou hlavných zistení a
metodologickou časťou o vymedzení ukazovateľa a akýchkoľvek
obmedzeniach v porovnateľnosti údajov.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-western-balkans_a8c72f1b-en
*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a
so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
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Správa generálneho tajomníka OECD ministrom 2020
OECD Secretary-General's Report to Ministers 20204
Publikácia, vydávaná každoročne počas MCM, sumarizuje aktivity OECD
v uplynulom roku. Načrtáva hlavné úspechy OECD v oblasti ekonomiky,
zamestnanosti, vzdelávania, zdravia, nerovností, životného prostredia,
daní a mnohých ďalších oblastí v kontexte rýchlo sa meniaceho sveta.
Zahŕňa aktivity generálneho tajomníka a jeho kancelárie, ako aj činnosti
direktorátov OECD, agentúr, osobitných subjektov a poradných výborov.
OECD je jedným z najväčších a najdôveryhodnejších zdrojov
porovnateľných štatistických údajov a výskumu na svete. Je to tiež
jedinečné fórum a centrum poznatkov na výmenu skúseností, zdieľanie
osvedčených postupov a poradenstvo v oblasti verejných politík
a globálnych štandardov. Tento rok si pripomenieme 60. výročie
organizácie a bude to príležitosť zamyslieť sa nad minulosťou a
vypracovať víziu do budúcnosti. Viac ako kedykoľvek predtým
potrebujeme politiky založené na dôkazoch, zamerané na budovanie spoločností a ekonomík, ktoré sú
odolnejšie, inkluzívnejšie a udržateľnejšie.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-secretary-general-s-report-to-ministers-2020_27007c6c-en

Zlepšenie riadenia pomocou hodnotenia politík
Imroving Governance with Policy Evaluation
Poučenie zo skúsenosti krajín
Hodnotenie politík je kritickým prvkom dobrej správy vecí verejných,
pretože podporuje verejnú zodpovednosť a prispieva k dôvere občanov vo
vládu. Hodnotenie pomáha zabezpečiť, aby rozhodnutia boli založené na
dôveryhodných dôkazoch a priniesli požadované výsledky. Táto správa,
ktorá vychádza z prvého významného medzištátneho prieskumu postupov
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hodnotenia politiky pokrývajúceho 42 krajín, ponúka systematickú analýzu inštitucionalizácie, kvality a
využívania hodnotenia v jednotlivých krajinách a skúma vzájomné vzťahy týchto troch rozmerov.
Správa sa tiež týka prierezových aspektov súvisiacich s regulačným hodnotením a rozpočtovaním podľa
výkonnosti. Analýza ilustruje úlohu a funkcie kľúčových inštitúcií v rámci výkonnej moci, ako sú centrá
vlády a ministerstvá financií. Zdôrazňuje tiež úlohu najvyšších kontrolných inštitúcií.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/improving-governance-with-policy-evaluation_89b1577d-en

Podnikanie verejných krokov na ukončenie domáceho násilia
Taking Public Action to End Violence at Home
Zhrnutie zborníka z konferencie
Násilie páchané na ženách zostáva globálnou krízou. Viac ako jedna z
troch žien na celom svete zažila počas svojho života fyzické a / alebo
sexuálne násilie partnera alebo inej osoby. Inauguračná konferencia
OECD o násilí páchanom na ženách s názvom “Taking Public Action to
End Violence at Home“ priniesla výmenu myšlienok a skúseností na túto
tému. Účastníci konferencie konanej 5 - 6. februára 2020 sa podelili o
skúsenosti, praktiky a názory na to, ako predchádzať, riešiť a odstrániť
násilie v partnerských vzťahoch, čo je obzvlášť zákerná forma násilia
páchaného na ženách. Len pár týždňov po konaní tejto konferencie
OECD sa regionálna zdravotná kríza COVID-19 v Ázii zmenila na
globálnu pandémiu. Celý svet zápasí s masívnymi zdravotnými,
sociálnymi a ekonomickými účinkami krízy - vrátane dôsledkov toho, že milióny žien ostali doma
uväznené s násilníkmi, keď vlády zaviedli ochranné opatrenia na zastavenie šírenia vírusu. Problémy,
výzvy a riešenia intímneho partnerského násilia, o ktorých sa diskutovalo na konferencii OECD, sa
vzhľadom na globálnu krízu stali naliehavejšími.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/taking-public-action-to-end-violence-athome_cbff411b-en

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD 2020
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020
Tohtoročné vydanie vlajkovej publikácie OECD pre agrosektor hovorí
o priamej podpore poľnohospodárskym výrobcom v 54 hodnotených
krajinách v priemernej výške 536 miliárd amerických dolárov ročne.
Polovicu z tejto sumy tvorili v rokoch 2017-2019 podpory na základe
politík, ktoré držali domáce ceny potravinárskych a poľnohospodárskych
produktov nad úrovňou medzinárodných cien. Z globálneho hľadiska viac
ako jeden z každého deviateho amerického dolára z celkových hrubých
príjmov poľnohospodárskych výrobcov pochádza z verejných politík.
V niektorých krajinách je to dokonca každý druhý dolár. OECD vidí veľa
možností na reformovanie poľnohospodárskych politík. Odporúča vládam
investovať do dobre fungujúcich potravinových systémov, pričom väčšina
súčasných foriem podpôr do poľnohospodárstva je podľa správy OECD
neužitočná, dokonca škodlivá.
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation2020_928181a8-en
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Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2020-2029
OECD- FAO Agricultural Outlook 2020-2029
Podľa druhej z najvýznamnejších vlajkových publikácií OECD pre agrosektor
sa v nadchádzajúcom desaťročí relatívna dôležitosť potravín, krmív
a biopalív výrazne nezmení, keďže sa nepredpokladá žiaden zásadný
štrukturálny posun v dopyte po agrárnych komoditách. Hlavným zdrojom
rastu zostáva naďalej zvyšujúci sa počet svetovej populácie, aj keď
predpokladané trendy v spotrebe sa líšia v závislosti od miery rozvoja
jednotlivých
krajín.
Publikácia
prináša
strednodobú
analýzu
predpokladaného
vývinu
v štyroch
základných
oblastiach:
dopyt,
dodávky/zásobovanie, obchod a ceny základných agrokomodít. Základný
scenár prezentovaný v publikácii ešte v tohtoročnom vydaní nepočíta
s bezprecedentnými podmienkami, v ktorých agropotravinársky sektor
funguje v dôsledku pretrvávajúcej pandémie COVID-19, analýza však už prináša prvotné informácie
o potenciálnych dopadoch koronakrízy. Podľa záverov OECD a FAO narastajúce neistoty zapríčinené
koronakrízou prispievajú k nejasnosti strednodobého výhľadu pre sektor poľnohospodárstva, keďže
koronakríza zapríčinila bezprecedentné neistoty v oblasti globálnych potravinových dodávateľských
reťazcov. Publikácie je dlhoročným spoločných produktom OECD a FAO.
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-2029_1112c23b-en.
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Nové digitálne technológie na boj proti obchodovaniu s ilegálnymi
pesticídmi
New Digital Technologies to Tackle Trade in Illegal Pesticides
Nový pracovný dokument pre oblasti obchodu a životného prostredia
prináša informácie o náraste globálneho nelegálneho obchodu s pesticídmi
za posledné roky. Tento jav spôsobuje vážne problémy pre
poľnohospodárstvo, životné prostredie, zdravie ľudí a ekonomiku. Nárast sa
prejavuje hlavne zvyšujúcim sa počtom záchytov nepravých, falšovaných
a nepovolených pesticídov, ako aj ich nárast na globálnom trhu s pesticídmi.
Dokument OECD má za cieľ identifikovať hlavné poháňače ilegálneho
obchodovania a preskúmať potenciál digitálnych technológií, akými sú
napríklad blockchain, pre podporu policajných zložiek v boji proti takejto
kriminálnej činnosti. Načrtáva takisto výzvy v prijatí takýchto politických odpovedí založených na
digitálnych technológiách a navrhuje ďalšie možnosti.
https://www.oecdilibrary.org/search?value1=digital+technologies+to+tackle+the+trade+with+illegal+pesticides&option1=quicksea
rch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27i
go%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick
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Využitie digitálnych technológií a dát pre inteligentné mestá
zamerané na ľudí – príklad inteligentnej mobility
Leveraging Digital Technology and Data for Human-Centric Smart Cities –
The Case of Smart Mobility
Správa OECD a ITF je technickým sprievodným dokumentom pre Pracovnú
skupinu G20 pre digitálnu ekonomiku (G20 Digital Economy Task Force).
Aktuálne predsedníctvo Saudskej Arábie v Skupine G20 iniciovalo prácu
v oblasti inteligentných praktík pre mobilitu. Dokument, na ktorom obe
medzinárodné organizácie spolupracovali, sa skladá zo štyroch základných
častí. Prvá sa venuje zaradeniu inteligentnej mobility do širšieho rámca
inteligentných miest. Druhá časť sa viac zameriava na samotnú
inteligentnú mobilitu a vyzdvihuje príležitosti a princípy, ktoré môžu byť
nápomocné pre uľahčenie tvorby politík inteligentnej mobility. Tretia časť
sa sústreďuje na otázky riadenia dát a využívania technológií a rámcov,
ktoré podporujú proinovatívny prístup a zameranie na ľudí. Na záver sa štvrtá časť venuje výsledkom
dotazníka o inteligentnej mobilite, ktorý iniciovalo saudské predsedníctvo v G20.
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/data-human-centric-cities-mobility-g20.pdf
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Mestá sveta – nová perspektíva urbanizácie
Cities in the World: A new Perspective on Urbanisation
Za posledných 40 rokov sa svetová populácia takmer zdvojnásobila.
Výsledkom toho je rýchly nárast veľkosti vidieckych, ale predovšetkým
mestských sídel. Takmer polovica svetovej populácie dnes žije vo
väčších mestách. Predpokladá sa, že do roku 2050 to bude 55% celkovej
populácie. Globálne megatrendy, akými sú klimatická kríza,
demografická zmena a digitalizácia zasiahnu mestá (malé aj veľké),
rovnako ako vidiecke oblasti, odlišným spôsobom. Z tohto dôvodu bude
potrebné dizajnovať efektívne a koherentné politiky špecificky zamerané
na konkrétne miesta. Globálna povaha a naliehavosť týchto výziev si
vyžadujú dosiahnutie konsenzu a spoločné riešenia týkajúce sa údajovej
bázy a prístupov. K tomu by mohla byť nápomocná spolupráca
multilaterálnych organizácií a medzinárodných inštitúcií, akými sú OECD
a Európska komisia, keďže obe majú bohatú skúsenosť a tradíciu
v analýzach a tvorbe regionálnych, mestských a vidieckych politík. Obe majú takisto za cieľ podporiť
rast a zlepšiť blahobyt všetkých regiónov, mestských aj vidieckych oblastí. Využívajú na to svoje
špecifické platformy na výmenu skúseností a najlepších praktík. Kým na strane OECD je to Výbor pre
politiku regionálneho rozvoja (RDPC) a jeho štruktúra, na strane EÚ je to predovšetkým kohézna
politika a politika rozvoja vidieka. Štúdia prináša ilustráciu toho, ako sa takáto spolupráca dá využiť
ako príspevok pre tvorbu politík založených na dátach, ktorých cieľom je tvorba lepších životov (v
súlade s hlavným mottom OECD).
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d0efcbdaen.pdf?expires=1596551253&id=id&accname=guest&checksum=B8D828EBE9FA30CA57D2DCE8628525DF
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Výhľad OECD pre zamestnanosť
v kontexte krízy Covid-19
OECD
Employment
and the COVID-19 Crisis

Outlook

2020:

istoty

2020:

zamestnancov

Worker

Security

Tohtoročné vydanie Výhľadu OECD pre zamestnanosť sa zameriava na
bezpečnosť zamestnancov a pracovného miesta v kontexte krízy Covid19. Prvá kapitola hodnotí prvotné dôsledky prepuknutia ochorenia Covid19 a následnej hospodárskej krízy na trh práce. Poskytuje prehľad
núdzových opatrení na trhu práce a v oblasti sociálnej politiky, ktoré
prijali krajiny OECD. Zaoberá sa tiež možnosťami ďalšieho smerovania
politík pre obnovu fungovania krajín v etape uvoľňovania verejnozdravotníckych opatrení. Druhá kapitola skúma rozdiely v prístupe
k dávkam v nezamestnanosti pre pracovníkov na čiastočný úväzok a v neštandardných formách práce,
ktoré zvýrazňujú ťažkosti, ktorým títo pracovníci čelia v čase krízy. Diskutuje tiež o zložitej rovnováhe
medzi zachovávaním produktivity a príjmovou bezpečnosťou zamestnancov. Tretia kapitola porovnáva
najnovšiu legislatívnu úpravu a trendy v oblasti ochrany zamestnanosti v jednotlivých krajinách OECD.
Inovované ukazovatele OECD zahŕňajú efektívnejšie hodnotenie predpisov týkajúcich sa hromadného
prepúšťania či nezákonného prepúšťania. Štvrtá časť správy sa venuje vyhliadkam pracovníkov so
strednou kvalifikáciou na zamestnanosť a riziko zániku pracovného miesta. Záverečná časť skúma
meniace sa perspektívy absolventov stredných škôl s odborným vzdelaním a prípravou na trhu práce,
ktoré sú negatívne ovplyvnené znižovaním počtu pracovných miest vyžadujúcich si strednú kvalifikáciu.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2020_1686c758-en

Výsledky PISA 2018 (IV. zväzok): finančná gramotnosť študentov
PISA 2018 Results (Volume IV): Are Students Smart about Money?
Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) skúma, čo
študenti vedia z oblasti čítania, matematiky a prírodných vied a ako
dokážu
využiť
tieto
poznatky
v praktickom
živote.
Poskytuje
najaktuálnejšie a najkomplexnejšie medzinárodné hodnotenie výsledkov
vzdelávania študentov. Závery štúdie ukazujú pedagógom a tvorcom politík
kvalitu výsledkov vzdelávania dosiahnutých v iných štátoch a umožňujú im
poučiť sa z politík a postupov uplatňovaných v iných krajinách. PISA 2018
je siedmym kolom štúdie a jej výsledky sú postupne publikované v šiestich
zväzkoch. Štvrtý zväzok dokumentuje finančnú gramotnosť 15-ročných
študentov z 20 krajín OECD.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-iv_48ebd1ba-en

Zabezpečovanie zdrojov pre vysoké školstvo: výzvy, rozhodnutia
a dôsledky
Resourcing Higher Education: Challenges, Choices and Consequences
Správa poskytuje politické odporúčania vládam a iným zainteresovaným
stranám v oblasti vysokoškolského vzdelávania Obsahuje tiež porovnanie
vzdelávacích systémov jednotlivých členských štátov OECD. Investovanie do
vysokoškolského vzdelávania sa v krajinách OECD za posledných 20 rokov
podstatne zvýšilo, v dôsledku vyššieho počtu študentov, nárastu nákladov,
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a tiež vládnych priorít v oblasti zručností, výskumu a inovácií. Účinné vládne opatrenia v oblasti
mobilizácie, alokácie a správy finančných a ľudských zdrojov vo vysokom školstve si podľa OECD
vyžadujú znalosť medzinárodných trendov a alternatívnych prístupov v politike, dôkazov z výskumu
a z politických hodnotení a praktických skúseností z ostatných krajín. Správa poskytuje súbor cielených
tematických analýz na uvedené témy.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/resourcing-higher-education_735e1f44-en

Kvalitné vzdelanie a starostlivosť v ranom veku o deti do troch
rokov: výsledky zo štúdie „Starting Stong“ 2018
Quality Early Childhood Education and Care for Children Under Age 3:
Results from the Starting Strong Survey 2018
Medzinárodný prieskum v oblasti vyučovania a vzdelávania (TALIS) pomáha
krajinám pripraviť svojich učiteľov, aby boli schopní čeliť rôznym aktuálnym
výzvam na školách. Na základe poznatkov a názorov samotných učiteľov
a riaditeľov škôl o pracovných podmienkach a učebnom prostredí na ich
školách poskytuje aktuálne a porovnateľné informácie, ktoré pomáhajú
krajinám zhodnotiť a definovať politiky pre zvyšovanie kvality učiteľskej
profesie. Zážitky detí do troch rokov zo vzdelávacieho procesu v ranom
veku sú rozhodujúce pre ich rozvoj, učenie sa a osobný blahobyt, ako aj pre možnosť návratu do práce
pre ich rodičov. Napriek nárastu v uznaní dôležitosti tejto formy vzdelávania pre najmladšie deti je toto
odvetvie vzdelávania málo študované. OECD štúdia „Starting Strong“ je provou medzinárodnou štúdiou
pracovnej sily v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom veku. Do prieskumu sa zapojili štyri
krajiny: Dánsko, Izrael, Nemecko a Nórsko.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/quality-early-childhood-education-and-care-for-children-under-age3_99f8bc95-en

Zdaňovanie miezd 2020
Taxing Wages 2020
Výročná správa poskytuje podrobné informácie o daniach zaplatených zo
mzdy v krajinách OECD. Pokrýva dane z príjmu fyzických osôb, príspevky na
sociálne zabezpečenie uhradené zamestnancami a zamestnávateľmi, dane zo
mzdy odvádzané zamestnávateľmi a peňažné dávky poberané pracovníkmi.
Správa ukazuje, ako sa tieto dane a príspevky vypočítavajú v jednotlivých
členských krajinách OECD a skúma ich vplyv na príjmy domácností. Výsledky
umožňujú
kvantitatívne
porovnanie
úrovne
mzdových
nákladov
a odvedených daní a odvodov v prípadoch individuálnych pracovníkov
i domácností s rôznou výškou príjmu v jednotlivých krajinách. Správa uvádza
priemerné sadzby dane, ako aj skutočné hraničné daňové sadzby zo mzdy
pre osem rôznych typov domácností, ktoré sa líšia výškou príjmu a zložením
domácnosti (slobodná osoba, osamelý rodič, páry s deťmi alebo bezdetné páry, kde pracujú obaja
alebo iba jeden člen domácnosti). V publikácii sa napokon mimoriadne skúma, ako daňové systémy
ovplyvňujú výber zamestnania.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages/volume-/issue-_047072cd-en
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Zlepšovanie prístupu k údajom z oblasti
a inovácií financovaným z verejných zdrojov

vedy,

technológií

Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, Technology
and Innovation
V znalostnej spoločnosti a ekonomike sú údaje nositeľom ekonomickej
hodnoty. Údaje vytvorené výskumom financovaným z verejných zdrojov
zohrávajú úlohu pri umožňovaní ďalšieho výskumu, efektívnosti
využívania zdrojov, produktivite a konkurencieschopnosti a môžu byť
zdrojom výhod v celej spoločnosti. V praxi sa však vyvažujú hľadiskami
ako narúšanie súkromia, duševné vlastníctvo, verejný záujem a národná
bezpečnosť. Správa prezentuje aktuálnu politickú prax a očakávané výzvy
pre zlepšovanie prístupu k údajom financovaným z verejných zdrojov v oblasti vedy, technológií
a inovácií, skúma národné politiky a medzinárodné iniciatívy a identifikuje otázky, ktoré si vyžadujú
politickú pozornosť.
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhanced-access-to-publicly-funded-data-forscience-technology-and-innovation_947717bc-en
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Profily poskytovateľov rozvojovej spolupráce
Development Co-operation Profiles
Publikácia zhromažďuje a analyzuje overené štatistiky a trendy o tom, ako je
rozvojová pomoc rozmiestnená geograficky, do sektorov, do multilaterálnych
organizácií a organizácií občianskej spoločnosti a do jednotlivých prierezových
priorít (rodová rovnosť, posilnenie postavenia žien v ekonomike, životné
prostredie a klíma a mobilizovanie súkromného financovania). Profily zahŕňajú
donorské štáty, ale aj filantropické nadácie a ďalších poskytovateľov oficiálnej
rozvojovej pomoci (ODA) a rozvojového financovania. Publikácia tiež
poskytuje prehľad o kľúčových strategických a politických prioritách
rozvojovej
spolupráce,
o inštitucionálnom
usporiadaní
a o systémoch
hodnotenia. Správa je publikovaná každoročne a je základom dlhoročnej
periodickej Správy OECD o rozvojovej spolupráci, očakávanej najbližšie
v novembri 2020.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-profiles_2dcf1367-en

Členovia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc a občianska spoločnosť
Development Assistance Committee Members and Civil Society
Z obsahu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj vyplýva zrejmá potreba
zapojiť organizácie občianskej spoločnosti do vykonávania a monitorovania
Cieľov udržateľného rozvoja. Organizácie občianskej spoločnosti sú schopné
zapracovať do samotnej rozvojovej spolupráce potreby tých, ktorí sú najviac
vystavení chudobe, nerovnosti a zraniteľnosti tak, aby nikto nezostal
bokom. Správa obsahuje odporúčanie, aby členovia Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC) podporovali vytváranie prostredia, kde budú môcť
organizácie občianskej spoločnosti naplno realizovať svoj potenciál. Štúdia
poskytuje komplexný prehľad spôsobov, akými členovia DAC podporujú
občiansku spoločnosť a spolupracujú s ňou. Správa obsahuje aj body akčného plánu pre ďalšiu diskusiu
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s členmi DAC, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími subjektami, z ktorých by sa mali stať
usmernenia alebo odporúčania pre zvýšenie efektívnosti práce s občianskou spoločnosťou a pre
vytváranie prostredí podporujúcich prácu organizácií občianskej spoločnosti.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-assistance-committee-members-and-civilsociety_51eb6df1-en

Hodnotenie rozvojovej spolupráce Írska 2020
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Ireland 2020
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) vykonáva v päť až šesťročných
intervaloch pravidelné hodnotenie individuálnych snáh členských štátov DAC
v oblasti rozvojovej spolupráce. Posudzovaná je nielen činnosť štátnych
agentúr pre rozvojovú spoluprácu, ale aj politiky a implementácia verejných
záväzkov zo strany členského štátu pri poskytovaní rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci. Írsko je aktívnym zástancom udržateľného rozvoja.
Kvalitné partnerstvá s občianskou spoločnosťou, stabilná podpora
multilateralizmu a silný rešpekt pre zásady dobrého humanitárneho
darcovstva sú charakteristickými znakmi jeho rozvojovej spolupráce. Vízia
a ambície politiky Írska v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce na rok 2019: „Lepší svet“ („A
Better World“), si vyžadujú, aby Írsko navyšovalo svoju oficiálnu rozvojovú pomoc v súlade
s pôvodným plánom, vypracovalo usmernenie a nový prístup k riadeniu rozvojovej spolupráce na
základe výsledkov a strategicky riadilo zamestnávanie potrebných pracovných síl.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-ireland2020_c20f6995-en

Vplyv inovácií na rozvoj: skúsenosti z Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc
Innovation for Development Impact: Lessons from the OECD Development
Assistance Committee
Správa sa zaoberá potrebou inovovať komunitu rozvojovej spolupráce, aby
vedela lepšie čeliť budúcim globálnym výzvam. Vyzdvihuje dosiahnuté
výsledky v oblasti inovovania partnerstiev, nástrojov financovania
a technológií. V publikácií sú v troch hlavných oblastiach ([1] stratégia,
riadenie a kultúra, [2] organizácia a spolupráca a [3] inovačný proces)
syntetizované poznatky individuálnych a kolektívnych donorských inovácií
z procesu uzatvárania partnerstiev pre dosahovanie medzinárodných
Cieľov udržateľného rozvoja. Osobitný dôraz kladie na pomoc najmenej
rozvinutým krajinám a najohrozenejším skupinám obyvateľstva sveta.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/innovation-for-development-impact_a9be77b3-en

Nádeje ľudí LGBTI na ceste k sociálnej inklúzii
Over the Rainbow? The Road to LGBTI Inclusion
Zabezpečenie toho, aby sexuálne menšiny (ľudia zo skupín LGBTI) mohli
žiť takí, akí sú, bez toho, aby boli diskriminovaní alebo napádaní, je
celosvetovým problémom. Diskriminácia LGBTI ľudí zostáva výrazne
rozšírená, obmedzuje investície do ľudského kapitálu v dôsledku
šikanovania na školách, znižuje hospodársku produktivitu vylúčením
LGBTI ľudí s individuálnym talentom a vplýva na zhoršovanie duševného
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zdravia dotknutých ľudí. Správa podáva komplexný prehľad o tom, do akej miery právne poriadky
v krajinách OECD zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s LGBTI ľuďmi a o politikách, ktoré by mohli
pomôcť podporiť ich inklúziu. Správa identifikuje legislatívne a regulačné rámce v oblasti občianskych
práv, ochrany pred diskrimináciou a násilím, ako aj v oblasti ochrany zdravia, ktoré sú rozhodujúce pre
začlenenie sexuálnych menšín, a prezentuje podnety na ich ďalší rozvoj.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/over-the-rainbow-the-road-to-lgbtiinclusion_8d2fd1a8-en

SIGI
2020
Regionálna
a oblasť Karibiku

správa

pre

latinskú

Ameriku

SIGI 2020 Regional Report for Latin America and the Caribbean
Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien je možné dosiahnuť iba vtedy,
ak krajiny prijmú opatrenia na riešenie a odstránenie diskriminácie vo
svojich právnych rámcoch, sociálnych normách a postupoch. Správa
poskytuje novú analýzu prekážok, ale aj pokroku v dosahovaní rodovej
rovnosti v období 2014-2019. Odhaľuje diskrimináciu v sociálnych
inštitúciách, ktorým čelia ženy v latinskej Amerike v Karibiku v kontexte
rodiny a domácnosti, práva na nedotknuteľnosť osoby, prístupu
k výrobným a finančným zdrojom, a tiež v politickej a občianskej sfére.
Zaoberá sa ďalej rozličnými perspektívami na rozvoj a sociálnoekonomickými dôsledkami pandémie Covid-19 na skúmanú oblasť. V nadväznosti na regionálnu
a subregionálnu analýzu toho, ako diskriminačné sociálne inštitúcie bránia úsiliu o naplnenie piateho
Cieľa udržateľného rozvoja (Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat),
správa poskytuje súbor politických odporúčaní na preformulovanie noriem spojených s rodinnou
politikou, podporu postavenia žien v spoločnosti a budovanie skutočne inkluzívnej spoločnosti.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2020-regional-report-for-latin-america-and-thecaribbean_cb7d45d1-en

Správne nadobúdanie zručností: zlepšovanie príležitostí na
odbornú prípravu v malých a stredných podnikoch v Kórei
Getting Skills Right: Enhancing Training Opportunities in SMEs in Korea
Správa zameraná na zlepšovanie príležitostí na odbornú prípravu
v malých a stredných podnikoch v Kórei hodnotí, či je odborná príprava
v týchto podnikoch primeraná, relevantná a v súlade s dopytom po
zručnostiach. Analyzuje možnosti pre rozšírenie prístupu k odbornému
vzdelávaniu pre malé a stredné podniky, odstránenie prekážok v účasti
a poskytovaní odbornej prípravy a pre zabezpečenie, že odborná príprava
zo strany malých a stredných podnikov podporuje ich rast a inovácie,
najmä v kontexte štvrtej priemyselne revolúcie. V publikácii sa skúma,
ako sa v krajine merajú meniace sa potreby po zručnostiach, ako sa
rozvíjajú zručnosti, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce a ako sa
zabezpečuje, aby tieto zručnosti boli plne využívané pracovníkmi a zamestnávateľmi.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/enhancing-training-opportunities-in-smes-in-korea_7aa1c1db-en
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Informácie
o
správaní
a organizácie:
Podpora
kultúry
bezpečnosti
Behavioural Insights and Organisations: Fostering Safety Culture
Orgány verejnej správy v čoraz širšej miere využívajú informácie o
správaní (BI) na zlepšenie spôsobu vykonávania politík a ovplyvňovanie
individuálneho správania. Nakoľko sa oblasť BI vyvíja s cieľom riešiť
zložitejšie politické otázky, všeobecne sa vníma, že by BI môžu a mali ísť
nad rámec štúdia individuálnych rozhodovacích procesov. Táto správa
predstavuje výskum uplatňovania BI na zmenu správania organizácií so
zameraním na podporu prvkov kultúry bezpečnosti v energetickom
sektore. Predstavuje porovnávacie zistenia z experimentov s
energetickými regulátormi v Kanade, Írsku, Mexiku a Ománe, ako aj
návod na ďalšie uplatňovanie BI na kultúru bezpečnosti.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-organisations_e6ef217d-en

Zmena
systému
v
Slovinsku:
Zefektívnenie
verejného
obstarávania
System Change in Slovenia: Making Public Procurement More Effective
V rámci série recenzií verejnej správy členských krajín OECD, bola
publikovaná štúdia využíva nástrojov systémového myslenia na riešenie
všadeprítomných problémov v slovinskom obstarávacom systéme, ktoré
sa vláda snažila napraviť tradičnými regulačnými prostriedkami.
V správe je uvedené, ako je možné vytvoriť priestor pre inovácie vo
vysoko regulovaných oblastiach a ako z toho môžu vlády systematicky
profitovať. Systémové myslenie umožňuje nové pochopenie úlohy
obstarávania. V správe sú preskúmané potenciálne reformy, ktoré by
mohli byť navrhnuté a realizované zdola nahor, s cieľom riešiť špecifické
behaviorálne a štrukturálne prekážky, akými je vnímanie verejnosti,
averzia voči riziku, zodpovednosť a kontrolné funkcie, ktoré nie je možné riešiť iba pomocou právneho
prístupu.
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/system-change-in-slovenia_b050ef2f-en#page1

Preskúmanie medzinárodnej regulačnej spolupráce Spojeného
kráľovstva
Review of International Regulatory Co-operation of the United Kingdom
Medzinárodná regulačná spolupráca (IRC) poskytuje krajinám príležitosť
zvážiť dopady svojich právnych predpisov mimo ich hraníc, rozšíriť
dôkazy pre rozhodovanie, poučiť sa zo skúseností ostatných krajín a
rozvíjať spoločné prístupy k výzvam, ktoré presahujú ich hranice. Toto
preskúmanie dokumentuje kontext politík a postupov IRC v Spojenom
kráľovstve a zahŕňa jednostranné úsilie Spojeného kráľovstva o
začlenenie medzinárodných aspektov do domácej tvorby právnych
predpisov, ako aj jeho bilaterálne, regionálne a multilaterálne
kooperatívne úsilie pri implementácií regulačných opatrení. Preskúmanie
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okrem toho poskytuje analýzu štyroch prípadových štúdií o finančných službách, jadrovej energii,
zdravotníckych a zdravotníckych výrobkoch a bezpečnosti výrobkov. V čase, keď je IRC čoraz
dôležitejším, ale zväčša nevyužitým nástrojom na riešenie cezhraničných politických výziev, ponúka
toto preskúmanie cenné ponaučenia pre krajiny v rámci OECD aj mimo nej.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-international-regulatory-co-operation-of-the-unitedkingdom_09be52f0-en

One-stop-shop pre občanov a podniky
One-Stop Shops for Citizens and Business
Jednotné kontaktné miesta sa ukázali ako spôsob, ako môžu vlády
poskytovať lepšie služby a zlepšovať poskytovanie poradenstvo v oblasti
právnych predpisov občanom a podnikom. Zásady osvedčených
postupov OECD pre regulačnú politiku: jednotné kontaktné miesta pre
občanov a podniky ponúkajú súbor praktických príkladov pre
navrhovanie, prevádzkovanie a kontrolu jednotných kontaktných miest.
Princípy sú založené na rade prípadových štúdií a pokrývajú širokú škálu
nástrojov a inštitucionálnych opatrení, ktoré majú pomôcť vládam zlepšiť
činnosť jednotných kontaktných miest. Táto správa je súčasťou série
„zásad osvedčených postupov“ vypracovaných pod záštitou Výboru
regulačnej politiky OECD. Rovnako ako v prípade iných správ v sérii
rozširuje a rozvíja zásady zdôraznené v odporúčaní Rady z roku 2012 o regulačnej politike a správe a
riadení.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/one-stop-shops-for-citizens-and-business_b0b0924e-en

Príručka OECD o verejnej integrite
OECD Public Integrity Handbook
Príručka OECD o verejnej integrite poskytuje vládnym, obchodným a
občianskym spoločnostiam usmernenie pri implementácii odporúčania
OECD o verejnej integrite. Príručka objasňuje, čo v praxi znamená
trinásť zásad uvedených v odporúčaní a identifikuje výzvy pri ich
implementácii. Príručka poskytuje návod na zlepšenie spolupráce v rámci
vlády, ako aj medzi národnou a regionálnou úrovňou. Príručka podrobne
popisuje základné prvky systému riadenia ľudských zdrojov založeného
na zásluhách a kľúčové zložky otvorených organizačných kultúr s cieľom
budovať kultúry integrity v celej vláde a spoločnosti. Objasňuje tiež
úlohu vlády pri poskytovaní poradenstva obchodným spoločnostiam,
občianskej spoločnosti a občanom pri presadzovaní hodnôt verejnej
integrity. Príručka taktiež popisuje, ako používať proces riadenia rizika na hodnotenie a riadenie rizík
integrity, ako aj zdôrazňuje, ako používať systém presadzovania reálnej zodpovednosti za porušenie
integrity.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-integrity-handbook_ac8ed8e8-en

12

12

Povinnosti a zodpovednosti orgánov spoločnosti v skupinách
spoločností
Duties and Responsibilities of Boards in Company Groups
Táto publikácia poskytuje prehľad povinností a zodpovedností orgánov
spoločností v 45 skupinách spoločností. V úvode je načrtnutá globálna
situácia jednotlivých skupín spoločností, ich hospodárska úloha a hlavné
výzvy, ktoré predstavujú v súvislosti s politikou správy a riadenia
spoločností. Časť I rozvíja typológiu právnych a regulačných prístupov,
ktoré jurisdikcie prijali na riešenie týchto problémov. Časť II zdôrazňuje
rozdiely a spoločné črty medzi jurisdikciami, pri zohľadňovaní záujmov
jednotivých skupín, postupov riadenia konfliktov záujmov; kompenzácie
strát, ktoré spoločnosti vznikli v prospech jednej skupiny;
transparentnosť okolo skupinových účelov a prideľovanie obchodných príležitostí, rozdelenie
zodpovednosti za politiku spoločnosti a dohľad nad materskými a dcérskymi radami. Ďalšie kapitoly
ponúkajú prípadové štúdie nedávnych a konkrétnych prístupov k riadeniu skupín spoločností v
Kolumbii, Indii, Izraeli a Kórei.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/duties-and-responsibilities-of-boards-in-company-groups_859ec8fe-en
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Inovatívna účasť občanov a nové demokratické inštitúcie:
Zachytenie poradnej vlny
Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions:
Catching the Deliberative Wave
Verejné orgány na všetkých úrovniach verejnej správy sa čoraz viac
obracajú na zhromaždenia občanov a ďalšie reprezentatívne poradné
orgány a inštutúcie pri riešení zložitých politických problémov, od zmeny
klímy po veľké infraštruktúrne investičné rozhodnutia. Zvolávajú skupiny
ľudí zastupujúcich široký prierez spoločnosti, aby spoločne premýšľali a
rozvíjali kolektívne odporúčania, ktoré zohľadňujú zložitosti a
kompromisy potrebné na riešenie mnohostranných verejných otázok.
Táto „deliberatívna vlna“ sa buduje od 80. rokov 20. storočia a naberala
na dynamike približne od roku 2010. Táto správa zhromaždila takmer
300 reprezentatívnych poradných postupov s cieľom preskúmať trendy v takýchto procesoch,
identifikovať rôzne modely a analyzovať kompromisy medzi rôznymi návrhmi, ako aj analyzovať
výhody a limity verejného prerokovania. Zahŕňa zásady dobrej praxe pre poradné procesy pri
verejnom rozhodovaní, založené na komparatívnych empirických dôkazoch zhromaždených OECD a v
spolupráci s poprednými odborníkmi z vlád, občianskej spoločnosti a akademických pracovníkov.
Správa taktiež skúma dôvody a spôsoby, ako začleniť zámerné činnosti do verejných inštitúcií, aby
mohli občania zohrávať trvalejšiu a zmysluplnejšiu úlohu pri formovaní politík ovplyvňujúcich ich život.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/innovative-citizen-participation-and-new-democraticinstitutions_339306da-en
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Zlepšenie správy vecí verejných pomocou hodnotenia politík:
Poučenie zo skúseností z jednotlivých krajín
Improving Governance with Policy Evaluation: Lessons From Country
Experiences
Hodnotenie politiky je kritickým prvkom dobrej správy vecí verejných,
pretože podporuje verejnú zodpovednosť a prispieva k dôvere občanov
vo vládu. Hodnotenie pomáha zabezpečiť, aby rozhodnutia boli založené
na dôveryhodných dôkazoch a priniesli požadované výsledky. Táto
správa, ktorá vychádza z prvého významného medzištátneho prieskumu
postupov hodnotenia politík pokrývajúcich 42 krajín, ponúka
systematickú analýzu inštitucionalizácie, kvality a využívania hodnotenia
v jednotlivých krajinách a skúma vzájomné vzťahy týchto troch
rozmerov. Správa sa tiež zaoberá prierezovými aspektmi súvisiacími s regulačným hodnotením a
rozpočtovaním výkonnosti. Analýza ilustruje úlohu a funkcie kľúčových inštitúcií v rámci výkonnej moci,
ako sú centrá vlád a ministerstvá financií. Zdôrazňuje tiež úlohu najvyšších kontrolných inštitúcií.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/improving-governance-with-policy-evaluation_89b1577d-en

Regulačná
politika
v
Slovenskej
republike:
Smerom
k budúcnosťou overenej regulácii
Regulatory Policy in the Slovak Republic: Towards Future-Proof
Regulation
Slovensko zaviedlo dôležité reformy na posilnenie svojho regulačného
politického rámca, niektoré problémy však pretrvávajú. V tejto správe sa
hodnotí schopnosť krajiny regulovať inventarizáciou regulačných politík,
inštitúcií a nástrojov vrátane politík v oblasti administratívneho
zjednodušenia, ex ante a ex post hodnotení nariadení, postupov
zapojenia zainteresovaných strán, viacúrovňových regulačných riadiacich
opatrení a inovatívnych prístupov k regulácii. Preskúmanie popisuje
trendy a najnovší vývoj, identifikuje medzery vo vzťahu k osvedčeným
postupom a ponúka politické odporúčania založené na najlepších medzinárodných postupoch na
posilnenie vládnej kapacity na riadenie regulačnej politiky. Zlepšenie celého cyklu regulačnej politiky
zabezpečí, aby boli nariadenia založené na spoľahlivých dôkazoch a účasti verejnosti a aby boli
navrhnuté s cieľom zvýšiť bezpečnosť, zdravie a pohodu občanov za primeranú cenu.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-the-slovak-republic_ce95a880-en

Financovanie MSP a podnikateľov 2020: Hodnotiaca správa OECD
Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard
Dostatočný a cenovo dostupný prístup k rôznym zdrojom financovania je
nevyhnutný na to, aby MSP a podnikatelia mohli prispievať k
inkluzívnemu rastu. 9. vydanie hodnotiacej správy o financovaní MSP a
podnikateľov poskytuje údaje zo 48 krajín z celého sveta o poskytovaní
úverov MSP, alternatívnych finančných nástrojoch a podmienkach
financovania, ako aj informácie o politických iniciatívach na zlepšenie
prístupu MSP k financovaniu. Podmienky poskytovania úverov zostali v
období pred vypuknutím choroby COVID-19 vcelku priaznivé, napriek
niektorým prvotným signálom o ich sprísnení. Bankové úvery pre MSP sa
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však v mnohých krajinách zvýšili iba mierne a v niektorých ďalších v roku 2018 klesli. V rovnakom čase
MSP prijali ďalšie zdroje financovania vrátane lízingu a faktoringu, crowdfundingu vlastného kapitálu.
Investície do rizikového kapitálu sa výrazne rozšírili, čo naznačuje, že MSP sa čoraz viac obracajú na
kombináciu viacerých finančných nástrojov. Tematická kapitola poskytuje prehľad o vývoji politík
financovania malých a stredných podnikov za posledné desaťročie, od bezprostredného obdobia po
kríze a rokov skorého oživenia až po najnovšie trendy v politike.
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financing-smes-and-entrepreneurs-2020_061fe03d-en

Posilnený prístup k verejne financovaným údajom pre vedu,
techniku a inovácie
Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, Technology and
Innovation
V spoločnostiach a ekonomikách založených na vedomostiach sú údaje
kľúčovým zdrojom. Vylepšený prístup k údajom financovaným z
verejných zdrojov umožňuje výraznejší výskum a inovácie a má
ďalekosiahle účinky na efektívnosť využívania zdrojov, produktivitu a
konkurencieschopnosť, čo prináša výhody celej spoločnosti. Tieto
výhody však musia byť vyvážené súvisiacimi rizikami pre súkromie,
duševné vlastníctvo, národnú bezpečnosť a verejný záujem. Táto správa
predstavuje súčasnú politickú prax na podporu prístupu k údajom o
vede, technike a inovácii, ktoré sú financované z verejných zdrojov, ako
aj na politické výzvy do budúcnosti. Skúma národné politiky a medzinárodné iniciatívy a identifikuje
sedem otázok, ktoré si vyžadujú politickú pozornosť.
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/enhanced-access-to-publicly-funded-data-for-sciencetechnology-and-innovation_947717bc-en

OECD Ekonomický výhľad, jún 2020
OECD Economic Outlook, June 2020
Pravidelné ekonomický výhľad OECD pre všetky krajiny OECD a kľúčové
svetové ekonomiky. Aktuálne vydanie obsahuje všeobecné hodnotenie
makroekonomickej situácie a štrukturálne výzvy po vypuknutí
pandémie. OECD prvý krát v histórii pripravila pre každú ekonomiku dva
scenára vývoja (jedna vlna pandémie a dve vlny pandémie).
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume2020/issue-1_0d1d1e2e-en

OECD Ekonomické prehľady: USA 2020
OECD Economic Surveys: USA 2020
Pandémia zasiahla tvrdo US ekonomiku. USA rýchlo prijali fiškálne
a monetárne opatrenia. Zatvorenie viacerých sektorov ekonomiky malo
za následok rýchly rast nezamestnanosti. Rýchly návrat ľudí späť na
pracovný trh je dôležitý, keďže recesia môže mať dlhodobé negatívne
ekonomické dopady. Vydávanie licencií a ochrana niektorých profesií
bránia vstupu nových zamestnávateľov. Nízko kvalifikovaní pracovníci
a znevýhodnené skupiny sú obzvlášť postihnutí týmito prekážkami.
Ďalšou prekážkou v mobilite pracovnej sily je regulácia trhu s bývaním.
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Reformy sú potrebné na zvýšenie produktivity a zabezpečenie, aby mal každý príležitosť získať
z budúceho rastu. V environmentálnej oblasti sa darí US znižovať skleníkové plyny od roku 2005
a zabezpečiť energetickú bezpečnosť. Špeciálna kapitola: Modernizácia regulačnej politiky na úrovni
štátov a politík na zvýšenie mobility; protikonkurenčné a regulačné bariéry na trhu práce.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-united-states-2020_12323be9-en

OECD Ekonomické prehľady: Slovinsko 2020
OECD Economic Surveys: Slovenia 2020
Slovinsko reagovalo rýchlo na pandémiu. Napriek výraznej fiškálnej
podpore ekonomický dopad je veľký a ekonomika sa dostane v roku
2020 do recesie. Hospodárske oživenie by malo byť rýchle, ale druhá
vlna pandémie by mohla viesť k vysokej dlhodobej nezamestnanosti
a nízkemu rastu. Populácia starne, pracovná sila sa znižuje a je staršia.
Tento vývoj vytvára dve dlhodobé výzvy, udržať rast výdavkov na
penzie, zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť. Dlhšia pracovná
aktivita je kľúčová na zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti penzijného
systému, zároveň je potrebné zlepšiť efektivitu zdravotnej a dlhodobej
starostlivosti. Druhou výzvou je udržanie rastu s meniacou sa pracovnou
silou. Špeciálne kapitoly: výzvy verejných politík spojených so starnutím;
inštitúcie trhu práce pre starnúcu pracovnú silu.
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https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-slovenia2020_a4209041-en

OECD Ekonomické prehľady: Grécko 2020
OECD Economic Surveys: Greece 2020
Grécka ekonomika rástla o takmer 2% počas troch rokov pred
vypuknutím pandémie. Štrukturálne reformy, vysoké primárne prebytky
a dlhové opatrenia podporili oživenie ekonomiky a rastúcu dôveru.
Pandémia náhle prerušila oživenie a spôsobila nové výzvy k inkluzívnosti,
konkurencieschopnosti a rastu. V prehľade sú navrhnuté ambiciózne
reformy
na
prekonanie
pandémie
a na
podporu
silnejšieho
a inkluzívnejšieho rastu. Podporiť zamestnávateľov a zamestnancov
zlepšiť
ich
aktivity
a zručnosti
a pomôcť
presunúť
ich
do
prosperujúcejších sektorov by zrýchlilo oživenie. Na zvýšenie produktivity
a rastu je potrebné znížiť bariéry v súťaži, zvýšiť efektívnosť verejnej
správy a justície, znížiť byrokraciu a urýchliť nápravu bankového
systému. Špeciálne kapitoly: zmeniť trh práce s cieľom generovať viac
a kvalitnejších pracovných pozícií.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2020_b04b25de-en
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OECD výhľad štátnych pôžičiek 2020
OECD Sovereign Borrowing Outlook 2020
Pravidelný OECD výhľad štátnych pôžičiek poskytuje aktualizáciu trendov
a informácie o vývoji súvisiace s požiadavkami štátnych pôžičiek, stratégií
s úrovni zadlženosti.
Júlová mimoriadna aktualizácia mapuje vývoj od vypuknutia pandémie
a dopad na stratégie dlhových agentúr, rast pôžičiek a úverové
podmienky. Zároveň ponúka pohľad ako môžu dlhové agentúry prispôsobiť
svoje stratégie po vypuknutí pandémie.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook2020_dc0b6ada-en

Globálne fórum pre transparentnosť a výmenu informácií na daňové
účely 2020 (druhé kolo): Brunei Darussalam; Tunisko; Seychelly;
Peru; Macau; Liberia; Barbados; Švajčiarsko
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes: 2020 (Second Round)
Globálne fórum je multilaternálny rámec pre daňovú transparentnosť
a zdieľanie infomácií, na ktorom sa za rovnakých podmienok zúčastňuje 160
krajín a jurisdikcií. Globálne fórum monitoruje a hodnotí implementáciu
medzinárodných štandardov výmeny informácií na požiadanie (EOIR)
a automatickej výmeny informácií. EOIR zabezpečuje medzinárodnú
výmenu relevantných informácií daňovým správam. Všetci členovia fóra
súhlasili, že implementácia EOIR štandardu bude hodnotená v rámci
vzájomného hodnotenia. Prvé kolo hodnotení prebehlo v rokoch 2010-2016. Globálne fórum sa
dohodlo, že všetci členovia budú predmetom druhého kola hodnotenia, ktoré začalo v roku 2016.
Cieľom je zabezpečiť pokračovanie v dodržiavaní a implementácia štandardu EOIR. Hodnotené krajiny
by mali splniť odporúčania uvedené vo finálnej správe.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-brunei-darussalam-2020-second-round_7dac6e50-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-tunisia-2020-second-round_fdeb6766-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-seychelles-2020-second-round_688fc4f9-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-peru-2020-second-round_f155434a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-macau-china-2020-second-round_28be6ec6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-liberia-2020-second-round_e8ecd632-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-barbados-2020-second-round_fbb6ecef-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-switzerland-2020-second-round_fcfce6d7-en
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Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov – správa MAP (krok 1) pre
Makao, Faerské ostrovy, Tunisko, Britské Panenské ostrovy,
Kajmanské ostrovy, Bahamy, Andoru, Maroko, Bermudy
Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report
(Stage 1), Inclusive Framework on BEPS: Action 14
Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov – správa MAP (krok 2) pre
Taliansko,
Nemecko,
Luxembursko,
Rakúsko,
Švédsko,
Francúzsko, Lichtenštajnsko
Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report
(Stage 2), Inclusive Framework on BEPS: Action 14
OECD vydala správy s výsledkami druhého hodnotenia implementácie akcie 14 minimálny štandard
v Taliansku, Nemecku, Luxembursku, Rakúsku, Švédsku, Francúzsku, Lichtenštajnsku a s výsledkami
prvého hodnotenia pre Makao, Faerské ostrovy, Tunisko, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské
ostrovy, Bahamy, Andoru, Maroko, Bermudy. Súčasťou správ je aj implementácia osvedčených
postupov. V rámci akcie 14 sa krajiny zaviazali implementovať minimálny štandard na posilnenie
efektívnosti a účinnosti procedúry vzájomnej dohody (MAP). MAP je zahrnutá v článku 25 modelovej
daňovej dohody OECD a zaväzuje krajiny, aby sa snažili riešiť spory týkajúce sa výkladu a aplikácie
daňových zmlúv. Akcia 14 minimálny štandard bola premietnutá do špecifického referenčného rámca a
metodiky pre proces peer review a proces monitorovania. Minimálny štandard je doplnený o súbor
osvedčených postupov. Proces peer review je vykonaný v dvoch krokoch. V prvom kroku sú krajiny
hodnotené podľa podmienok referenčného rámca minimálneho štandardu podľa dohodnutého
harmonogramu hodnotenia. V druhom kroku sú krajiny monitorované, či a ako dodržiavajú
odporúčania, ktoré boli pripravené na základe hodnotenia v kroku 1.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-italystage-2_08a4369e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportgermany-stage-2_9d6c280c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportluxembourg-stage-2_ffdb81cc-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-austriastage-2_40c9f1b5-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportsweden-stage-2_7b3b1492-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-francestage-2_a5d1cab8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportliechtenstein-stage-2_b41a9f75-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-thebritish-virgin-islands-stage-1_dd78e294-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-macauchina-stage-1_c5d34f2c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-thefaroe-islands-stage-1_3b65b08d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-tunisiastage-1_a8e3b149-en
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https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-thecayman-islands-stage-1_56ff8271-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-thebahamas-stage-1_e6458e06-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportandorra-stage-1_9845ee12-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportmorocco-stage-1_127cb9d7-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportbermuda-stage-1_6f11fc95-en

Smerom k udržateľnému využívaniu pôdy – zosúladenie
biodiverzity, klímy a potravinových politík
Towards Sustainable Land Use: Aligning Biodiversity, Climate and Food
Policies
V globálnom meradle sú poľnohospodárstvo a ostatné sektory
využívajúce pôdu zodpovedné za 23% emisií skleníkových plynov
pochádzajúcich z ľudskej činnosti. Zánik a degradácia suchozemských
ekosystémov ohrozuje 25% živočíšnych a rastlinných druhov vyhubením.
Vzhľadom na predpoklad nárastu ľudskej populácie na 10 miliárd do roku
2050 bude potrebné zabezpečiť zvýšenie produkcie potravín. Keďže
biodiverzita, klíma, pôda a produkcia potravín sú vzájomne prepojené, je
nevyhnutné zlepšiť koordináciu a koherentnosť medzi vládnymi politikami
ovplyvňujúcimi využívanie pôdnych zdrojov. Publikácia prináša pohľad na
šesť krajín s relatívne veľkým poľnohospodárskym a lesným sektorom,
ktoré produkujú emisie skleníkových plynov, pričom sa tieto krajiny
vyznačujú aj biodiverzitou globálneho významu. Ide o krajiny: Brazília, Francúzsko, Indonézia, Írsko,
Mexiko a Nový Zéland.
https://www.oecd.org/environment/towards-sustainable-land-use-3809b6a1-en.htm

Luxembursko 2020: Prehľad energetickej politiky
Luxembourg 2020: Energy Policy Review
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) pravidelne vykonáva hĺbkové
previerky energetických politík členských krajín IEA. Tento proces
podporuje
rozvoj
energetických
politík
a
podporuje
výmenu
medzinárodných
najlepších
postupov
a
skúseností.
Luxembursko
zaznamenalo silný hospodársky a populačný rast medzi rokmi 2008 a 2018.
Počas väčšiny tohto desaťročia dopyt po energiách a emisie CO 2 výrazne
poklesli, ale v roku 2016 sa začali opäť zvyšovať. Vláda prijala ambiciózne
ciele v oblasti energetiky vrátane 50-55% zníženia emisií skleníkových
plynov do roku 2030. Luxembursko čelí výzvam na dosiahnutie týchto
cieľov. Nízke ceny energie pre spotrebiteľov vytvárajú prekážku pre
investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Krajina má energetický mix
náročný na fosílne palivá, ktorý je vyvolaný vysokým dopytom po dopravných palivách, najmä z
prepravy nákladných automobilov. Luxembursko je súčasťou európskeho trhu s elektrinou, ktoré sa
rýchlo transformuje, keďže rastúce podiely výroby energie z obnoviteľných zdrojov, napríklad veternej
a solárnej, kladú zvýšenú pozornosť na bezpečnosť dodávok. V tejto súvislosti Luxembursko plánuje
rozšíriť a modernizovať svoje elektrické siete. Je tiež dôležité zabezpečiť konkurencieschopné trhy,
ktoré podporujú inovácie a nové energetické služby. V tejto správe poskytuje IEA celý rad odporúčaní v
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oblasti energetickej politiky, ktoré Luxembursku pomôžu hladko riadiť prechod na inteligentný,
flexibilný a udržateľný energetický systém.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/luxembourg-2020_54355dd7-en

Svetové energetické investície 2020
World Energy Investment 2020
Výročná správa IEA Svetové energetické investície 2020
zachytáva analýzu investícií a financovania všetkých
energetických palív a elektrickej energie, energetickej
efektívnosti a výskumu a vývoja. Na základe najnovších
dostupných údajov od vlád a priemyslu poskytuje IEA
správa komplexný pohľad na to, ako boli pandémiou
Covid-19 zmenené toky investícií do energetiky, vrátane
celoročného odhadu globálnych energetických investícií. Tohtoročná analýza poukazuje na to, ako
spoločnosti teraz prehodnocujú stratégie a investori prehodnocujú riziká v reakcii na dnešné veľké
neistoty a finančné tlaky. Správa poskytuje tiež zásadné informácie vládam, investorom a iným
zainteresovaným stranám o nových rizikách energetickej bezpečnosti a udržateľnosti a o tom, čo je
možné urobiť, aby sa tieto riziká zmiernili.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/world-energy-investment-2020_6f552938-en
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Svetový energetický prehľad 2019: Najnovšie trendy v energetike
a emisiách 2019
Global Energy Review 2019: The latest trends in energy and emissions in
2019
V roku 2019 sa globálny dopyt po energii zvýšil o menej ako polovicu tempa
rastu v roku 2018, čo je výrazne pod priemerom od roku 2010. Toto
spomalenie bolo spôsobené najmä spomalením globálneho hospodárskeho
rastu a vplyvom miernejšieho počasia na vykurovanie a chladenie. Medzi
zdrojmi energie sa však vyskytli významné rozdiely, pričom uhlie malo
absolútny pokles a obnoviteľné zdroje energie zaznamenali rekordný nárast.
Dopyt po elektrickej energii rástol najpomalšie od finančnej krízy. Energetická
úefektívnosť sa naďalej zlepšovala, ale na úrovniach výrazne nižších, ako sú
úrovne potrebné na splnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Emisie CO2
súvisiace s energiou zostali nezmenené, pretože emisie z výroby elektrickej energie vo vyspelých
ekonomikách sa výrazne znížili.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/global-energy-review-2019_90c8c125-en

Svetový energetický prehľad 2020: Dopady krízy Covid-19 na svetový
dopyt po energiách a CO2 emisií
Global Energy Review 2020: The impacts of the Covid-19 crisi on global
energy demand and CO2 emissions
V reakcii na výnimočné okolnosti, ktoré vyplývajú z pandémie Covid-19,
ročný Svetový energetický prehľad IEA rozšíril svoje pokrytie tak, aby zahŕňal
aj analýzu vývoja v reálnom čase a jeho možné smerovanie do konca roka.
Okrem preskúmania údajov z roku 2019 o energii a CO2 v jednotlivých
krajinách, IEA v tejto časti Svetového energetického prehľadu sledovala
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spotrebu energie jednotlivých palív a v krajinách za posledné tri mesiace a v niektorých prípadoch,
napríklad elektrinu v reálnom čase. Táto analýza nielen mapuje možnú cestu využívania energie a
emisií CO2 v roku 2020, ale zdôrazňuje aj mnoho faktorov, ktoré by mohli viesť k odlišným výsledkom.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/global-energy-review-2020_a60abbf2-en

Plyn 2020
Gas 2020
Správa poskytuje podrobnú analýzu nedávneho vývoja na trhu
so zemným plynom, hodnotí vplyv krízy Covid-19 z
krátkodobého až strednodobého hľadiska a rozoberá hlavné
faktory a neistoty týkajúce sa budúcej ponuky a dopytu po
plyne do roku 2025. Rok 2020 zaznamenáva najväčší dopytový
šok na svetových trhoch so zemným plynom v histórii. IEA
správa predpokladá v roku 2020 4%-ný pokles spotreby plynu. Trhy so zemným plynom prechádzajú
výraznými zmenami v oblasti dodávok a obchodu, ktoré vedú k historicky nízkym cenám a vysokej
volatilite. Očakáva sa, že dopyt po zemnom plyne sa bude v roku 2021 postupne obnovovať, kríza
Covid-19 však bude mať na trhy so zemným plynom trvalejší dopad, pretože hlavné strednodobé
faktory sú vystavené vysokej neistote.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/gas-2020_df4b275f-en
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Aktualizácia na trhoch s obnoviteľnou energiou. Výhľad pre rok 2020
a 2021
Renewable Energy Market Update. Outlook for 2020 and 2021
Správa poskytuje analýzu hnacích síl a výziev od minulého októbra a týka sa
zvyšovania kapacity obnoviteľných zdrojov pre všetky technológie, dopravu
a výrobu biopalív očakávané v rokoch 2020 a 2021. Zahrnutá je aj
aktualizácia technológií obnoviteľného tepla, analýza je však kvalitatívna z
dôvodu obmedzenej dostupnosti údajov. Správa predpokladá, že OZE budú
jediným zdrojom energie, ktorý na rozdiel od ostatných fosílnych palív a
jadrovej energie tento rok v porovnaní s rokom 2019, porastie. Globálne sa
očakáva, že celkový dopyt po OZE sa zvýši v dôsledku ich využívania v
elektroenergetike a ich rast sa budúci rok obnoví vďaka pokračovaniu
podporných vládnych politík.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/renewable-energy-market-update_afbc8c1d-en

Klimatické dopady na africkú vodnú energiu
Climate Impacts on African Hydropower
Predpokladá sa, že počas zvyšku 21. storočia bude Afrika čeliť rastúcemu
nebezpečenstvu zmeny klímy, ktoré pravdepodobne bude predstavovať výzvu
pre výrobu vodnej energie v Afrike. Na minimalizáciu nepriaznivých účinkov
zmeny klímy je potrebné posilniť vodnú energiu, ktorá zvýši odolnosť Afriky
voči zmene klímy. Odolná vodná energia môže hrať kľúčovú úlohu pri
umožňovaní Afrike plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja, implementovať
prechod na čistú energiu a prispôsobovať sa zmene klímy. Cieľom tejto
správy je zvýšiť odolnosť africkej vodnej energie voči zmene klímy
prostredníctvom posúdenia rizika a dopadu na klímu a zavedením možných
opatrení v oblasti odolnosti. Publikácia kvalitatívne hodnotí klimatické riziká
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pre africkú vodnú energiu a kvantitatívne skúma možné vplyvy na klímu porovnaním dvoch
klimatických scenárov. Na základe tohto hodnotenia určuje opatrenia na zvýšenie odolnosti voči zmene
klímy a poskytuje politické odporúčania.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/climate-impacts-on-african-hydropower_7f8fc476-en

Svetový EV výhľad 2020: Vstupujeme do dekády elektrického
pohonu?
Global EV Outlook 2020: Entering the decade of electricic drive?
Svetový výhľad zameraný na elektrické vozidlá je ročná publikácia, ktorá
identifikuje a diskutuje o najnovšom vývoji elektrickej mobility na celom
svete. Správa je tvorená podporou členov iniciatívy pre elektrické vozidlá
(EVI). Správa kombinuje historickú analýzu s prognózami do roku 2030 a
skúma kľúčové oblasti záujmu, ako napríklad zavádzanie elektrických vozidiel
a nabíjacích infraštruktúr, vlastnícke náklady, využívanie energie, emisie CO 2
a dopyt po materiáloch batérií. Toto vydanie obsahuje prípadové štúdie
elektrifikácie tranzitných autobusov v Kalkate (India), Shenzhen (Čína),
Santiago (Chile) a Helsinkách (Fínsko). Správa obsahuje politické
odporúčania, ktoré zahŕňajú poučenie z trhov s cieľom informovať tvorcov
politík a zainteresované strany, ktorí zvažujú politické rámce a trhové systémy pre osvojenie si
elektrických vozidiel. Toto vydanie obsahuje aj aktualizáciu výkonu a ceny batérií. Ďalej rozširuje
analýzu životného cyklu vykonanú v dokumente Global EV Outlook 2019 a posudzuje technológie a
politiky, ktoré budú potrebné na zabezpečenie toho, aby spracovanie na konci životnosti EV batérií
prispievalo v plnom rozsahu k cieľom udržateľnosti a znižovaniu emisií CO2.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/global-ev-outlook-2020_d394399e-en

Špeciálna správa Svetového energetického výhľadu o udržateľnom
oživení
Sustainable Recovery: World Energy Outlook Special Report
Odkedy sa začala objavovať hospodárska kríza, IEA vyzývala, aby vlády
realizovali čo najudržateľnejšie a najodolnejšie oživenie. To znamená
okamžité riešenie hlavných problémov globálnej recesie a prudkého nárastu
nezamestnanosti spôsobom, ktorý zohľadňuje aj kľúčovú výzvu budovania
čistejších a bezpečnejších energetických systémov. Pri navrhovaní plánov
hospodárskej obnovy musia tvorcovia politiky vo veľmi krátkom čase robiť
obrovské rozhodnutia. Tieto rozhodnutia budú formovať hospodársku a
energetickú infraštruktúru pre nadchádzajúce desaťročia a takmer určite
budú demonštrovať, či má svet šancu splniť svoje dlhodobé energetické a
klimatické ciele. Plán trvalo udržateľnej obnovy stanovený v tejto správe
ukazuje, že vlády majú dnes jedinečnú príležitosť stimulovať hospodársky
rast, vytvárať milióny nových pracovných miest a dať globálne emisie skleníkových plynov do
štrukturálneho poklesu. Táto práca bola vykonaná v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/sustainable-recovery_3f36f587-en
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Čínsky systém obchodovania s emisiami
China´s Emission Trading System
V roku 2017 sa Čínska ľudová republika (ďalej len „Čína“) rozhodla
implementovať národný systém obchodovania s emisiami (ETS) s
cieľom nákladovo efektívnym spôsobom obmedziť a znížiť emisie
CO2. Systém ETS, ktorý sa má spustiť v roku 2020, bude spočiatku
zahŕňať elektrárne spaľujúce uhlie a plyn. Na základe produkcie
výroby elektrárne pridelí kvóty (známe tiež ako povolenia) s rôznymi
referenčnými hodnotami pre každé palivo a technológiu. Čínsky ETS,
ktorý sa má rozšíriť na ďalších sedem sektorov, bude zďaleka
najväčší na svete a bude pokrývať jednu sedminu globálnych emisií CO2 zo spaľovania fosílnych palív.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/china-s-emissions-trading-scheme_e0f664f3-en

Perspektívy energetických technológií
Energy technology Perspectives 2020
Bezprecedentná zdravotná kríza a hospodárska kríza vyvolaná pandémiou
Covid-19 môžu predstavovať prekážku v úsilí dosiahnuť čistú energiu v čase,
keď je potrebný
rýchlejší
pokrok. Správa
kvantifikuje potreby
technologických inovácií a investícií pre čistejší a odolnejší energetický
sektor pri nulových emisiách. Identifikuje kľúčové technologické atribúty,
ktoré môžu pomôcť urýchliť inovačné cykly. Správa tiež ponúka päť
kľúčových inovačných princípov na zabezpečenie čistých nulových emisií.
Zdôrazňuje otázky, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, ako napríklad
význam vlád, ktoré udržujú financovanie výskumu a vývoja na plánovaných
úrovniach do roku 2025 a zvažujú ich zvýšenie v strategických oblastiach.
Správa prichádza s novou príručkou technológií zameraných na čistú energiu, ktorá zahŕňa približne
400 komponentov technológií a identifikuje ich stupeň pripravenosti na trh.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/energy-technology-perspectives-2020_ab43a9a5-en

Gruzínsko 2020: Prehľad energetickej politiky
Georgia 2020: Energy Policy Review
Táto správa je prvým prehľadom, ktorý je uskutočnený programom
EU4Energy (implementovaným IEA a Európskou úniou) v cykle 2019-2021.
Aktualizuje a rozširuje analýzu energetických politík v krajinách východnej
Európy, Kaukazu a strednej Ázie, ktoré IEA vykonala v roku 2015. Od
hĺbkového prehľadu z roku 2015 dosiahlo Gruzínsko solídny pokrok pri
zlepšovaní bezpečnosti a udržateľnosti svojich dodávok energie. Krajina
uzavrela v roku 2016 asociačnú dohodu s EÚ a v roku 2017 sa stala
zmluvnou stranou Zmluvy o Energetickom spoločenstve. Odvtedy urobila
významné právne a inštitucionálne reformy, ktorými preukázala záväzok
vlády zosúladiť svoj energetický sektor s predpismi EÚ v oblasti elektrickej
energie, na trhoch s plynom, v bezpečnosti dodávok, v obnoviteľnej energii,
v oblasti energetickej efektívnosti a štatistík. Energetický sektor prispel k vytvoreniu celkovej
hospodárskej politiky Gruzínska zameranej na vytvorenie liberalizovaného prostredia prostredníctvom
minimálneho zasahovania štátu, deregulácie, privatizácie, zníženého a zjednodušeného udeľovania
licencií a daní a voľného obchodu, čím si krajina získala povesť „hviezdneho reformátora“. Vzhľadom na
svoju priaznivú geografickú polohu zohráva Gruzínsko dôležitú úlohu v regionálnom obchode s
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elektrinou, ropou a zemným plynom. Gruzínsko však stále čelí mnohým výzvam pri prechode na
bezpečnejšiu, udržateľnejšiu a dostupnejšiu energetickú budúcnosť. Vláda preto zvažuje rôzne
opatrenia na ich riešenie. V tejto správe IEA poskytuje odporúčania na ďalšie zlepšenia gruzínskych
politík s cieľom pomôcť krajine usmerniť transformáciu energetického sektora.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/georgia-2020_9efd2ee9-en

Európska únia 2020: Prehľad energetickej politiky
European Union 2020: Energy Policy Review
Správa o Európskej únii (EÚ) diskutuje o energetických výzvach, ktorým
čelí kontinent, a odporúča možné riešenia, ktoré pomôžu dosiahnuť
bezpečnú a udržateľnú energetickú budúcnosť. Európska komisia pod
vedením Ursuly von der Leyen, ktorá sa ujala úradu koncom roka 2019,
má ambiciózny program na nasledujúcich päť rokov. Hlavnou iniciatívou je
Európska ekologická dohoda (European Green Deal), ktorej cieľom je
pripraviť EÚ na klimatickú neutralitu do roku 2050. Pôsobivé výsledky EÚ
týkajúce sa dekarbonizácie energetických systémov prostredníctvom
technológií obnoviteľnej energie, najmä veternej energie na mori, ale aj
solárnej fotovoltiky, sú pre mnohé krajiny sveta inšpiratívnym príkladom.
Správa tiež poskytuje základ pre širšiu dekarbonizáciu európskeho
hospodárstva z dlhodobého hľadiska. Aby sa dosiahla klimatická neutralita,
politické úsilie EÚ sa musí zamerať na dopravu, priemysel a budovy, spolu s politikami, ktoré
podporujú integráciu energetických systémov. Tento prehľad energetickej politiky oceňuje pokrok,
ktorý EÚ dosiahla, napríklad vytvorenie vnútorného trhu s energiou a posilnenie energetickej
bezpečnosti a politík v oblasti klímy. IEA poskytuje celý rad odporúčaní pre úspešnú implementáciu
Európskej ekologickej dohody v nasledujúcich rokoch. Správa tiež načrtáva príležitosti na podporu
krátkodobých a dlhodobých opatrení na odolné, udržateľné a spravodlivé oživenie európskeho
hospodárstva.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/european-union-2020_29733c64-en

Skúsenosti z prevádzky jadrových elektrární z Medzinárodnej správy
MAAE/NEA o prevádzkových skúsenostiach 2015-2017
Nuclear Power Plant Operating Experience from the IAEA/NEA International
Reporting system Operating Experience 2015-2017
Medzinárodný systém podávania správ o prevádzkových skúsenostiach (IRS)
predstavuje základný systém medzinárodnej výmeny informácií o udalostiach
súvisiacich s bezpečnosťou v jadrových elektrárňach na celom svete.
Základným cieľom IRS je zvýšiť bezpečnosť jadrových elektrární
prostredníctvom zdieľania včasných a podrobných informácií o takýchto
udalostiach a poučení, ktoré z nich možno získať, aby sa znížila
pravdepodobnosť opakovania v iných elektrárňach. Prvé vydanie tejto
publikácie sa týkalo udalostí súvisiacich s bezpečnosťou hlásených v rokoch
1996 až 1999. Toto siedme vydanie sa týka obdobia rokov 2015 - 2017 a
vyzdvihuje dôležité skúsenosti získané z preskúmania 246 správ o udalostiach, ktoré inštitúcie dostali
od zúčastnených štátov počas týchto rokov. IRS je prevádzkovaná a spravovaná Agentúrou pre
jadrovú energiu OECD (OECD / NEA) a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA).
https://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/nuclear-power-plant-operating-experience-from-the-iaea-neainternational-reporting-system-for-operating-experience-2015-2017_2bdd0383-en
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Buletin jadrového práva č. 102
Nuclear Law Bulletin No. 102
Buletin o jadrovom práve predstavuje jedinečnú medzinárodnú publikáciu
pre odborníkov a akademických pracovníkov v oblasti jadrového práva.
Poskytuje čitateľom spoľahlivé a komplexné informácie o vývoji v oblasti
jadrového práva. Publikované online zadarmo dvakrát do roka v anglickom
a francúzskom jazyku, obsahuje aktuálne články od renomovaných
právnych odborníkov, zaoberá sa vývojom právnych predpisov na celom
svete
a
správami
o
relevantnej
judikatúre,
dvojstranných
a
medzinárodných dohodách a regulačných činnostiach medzinárodných
organizácií. Medzi hlavné články a štúdie v tomto čísle patria: „Hľadanie
nepolapiteľného konfliktu: (ne)zlučiteľnosť zmlúv o nešírení a zákaze
jadrových zbraní“, „Od spoľahlivosti odpadu k nepretržitému skladovaniu:
právne teórie podporujúce licencovanie jadrových zariadení USA, ktoré
nedisponujú úložiskami“ a „Nový rámec právnych predpisov o radiačnej ochrane v Nemecku“.
https://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/nuclear-law-bulletin/volume-2019/issue-1_6839b051-en

Buletin jadrového práva č. 103
Nuclear Law Bulletin No. 103
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Buletin o jadrovom práve predstavuje jedinečnú medzinárodnú publikáciu
pre odborníkov a akademických pracovníkov v oblasti jadrového práva.
Poskytuje čitateľom spoľahlivé a komplexné informácie o vývoji v oblasti
jadrového práva. Publikované online zadarmo dvakrát do roka v anglickom
a francúzskom jazyku, obsahuje aktuálne články od renomovaných
právnych odborníkov, zaoberá sa vývojom právnych predpisov na celom
svete
a
správami
o
relevantnej
judikatúre,
dvojstranných
a
medzinárodných dohodách a regulačných činnostiach medzinárodných
organizácií. Medzi hlavné články a štúdie v tomto čísle patria: „Perspektíva
hlavných právnych hľadísk regulácie založenej na výkone“ a „Technologicky
neutrálne licencovanie pokročilých reaktorov: hodnotenie minulého a
súčasného rámca NRC“.
https://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy/nuclear-law-bulletin/volume-2019/issue-2_a13d1788-en

Znižovanie stavebných nákladov na jadrovú energiu: Praktická
príručka pre zúčastnené strany
Unlocking Reductions in the Construction Costs of Nuclear: A practical Guide
for Stakeholders
V súčasnosti sú projekty jadrovej novostavby vnímané ako rizikové hlavne
z hľadiska nákladov. Investičné náklady predstavujú 70% nákladov na
jadrovú výrobu. Z toho dôvodu je dôležité znížiť ako náklady, tak aj
vnímanie tohto rizika. Správa upriamuje pozornosť na viaceré oblasti,
poskytuje prehľad o nákladoch na výrobu jadrovej energie, možnosti
(krátkodobé a dlhodobé) ako znížiť náklady na jadrovú výstavbu, politický
rámec pre dosiahnutie konkurencieschopnej jadrovej energie a taktiež
poskytuje politické odporúčania.
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http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2020/7530-reducing-cost-nuclearconstruction.pdf?utm_source=mnb&utm_medium=email&utm_campaign=pressrelease

Riadenie a likvidácia vysoko rádioaktívneho odpadu: Globálny
pokrok a riešenia
Management and Disposal of High-Level Radioactive Waste: Global
Progress and Solutions
Rádioaktívny odpad je výsledkom mnohých rôznych činností v
zdravotníctve, priemysle, výskume a výrobe energie. S takýmto odpadom
sa musí zaobchádzať bezpečne a najvyššou prioritou musí byť ochrana
ľudského zdravia a životného prostredia. Po desaťročiach výskumu je
medzinárodná
vedecká
komunita
presvedčená,
že
umiestnenie
vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu do hlbinných úložísk je bezpečné a
efektívne. Účelom tejto publikácie je poskytnúť faktické informácie
o dlhodobom riadení vysoko rádioaktívneho odpadu a použitého jadrového
paliva. Publikácia nie je napísaná s ohľadom na to, aké stratégie by krajiny
mali používať na plnenie svojich budúcich energetických politík, ale sa snaží ukázať, že dlhodobo
bezpečné riešenia sú po ruke a zavádzajú sa v priemyselnom meradle.
http://www.oecd-nea.org/rwm/pubs/2020/7532-dgr-geological-disposal-radioactive-waste.pdf
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Fotografie publikácií, ak nie je uvedené inak, sú duševným vlastníctvom
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

Archív s anotáciami je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR (www.mzv.sk) v časti SR v OECD a na anotácie sa preklikáte aj cez stránku Stálej misie SR
pri OECD v Paríži (www.mzv.sk/oecdparis).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo stránky OECD. Sú tiež
dostupné v Depozitnej knižnici OECD na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).
Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného
systému OECD nazývaného O.N.E. (informácie o registrácii do platformy O.N.E. nájdete tu:
http://www.oecd.org/one/).

Autorský tím – kolektív Stálej misie:
Ivona Gallová, Kristína Gendová Ruzsíková, Dušan Jurík,
Tomáš Besedič, Vladislav Ujházi, Stanislava Tomášková
Edičné spracovanie: Stanislava Tomášková
Nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla: 31.07.2020)
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Vaše osobné údaje v rozsahu „emailová adresa“ sú spracúvané za účelom prezentácie Slovenskej
republiky a oprávnených záujmov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súlade so
zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679. V prípade, že si neželáte, aby Vám boli tieto emaily zasielané aj naďalej, prosím odhláste odber
cez oecd.paris@mzv.sk. Práva dotknutej osoby podľa §21 až §27 a §100 zákona č. 128/2018 o ochrane
osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom emailovej adresy ochranaudajov@mzv.sk .
V súvislosti s týmto účelom sú Vaše osobné údaje spracúvané manuálne, nie sú poskytované tretím
stranám a budú uchovávané do doby odhlásenia odberu.
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90
Email: oecd.paris@mzv.sk
www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
www.iea.org
www.oecd-nea.org
www.itf-oecd.org
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